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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ  
 
O Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ 

Ζαχαρίας Ζαχαρίου κλήθηκε στην Ελλάδα από τη B’ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διενήργησε 

επιτυχή επέμβαση σε βρέφος 5 μηνών  

 

Με  επιτυχία ολοκληρώθηκε η  χειρουργική επέμβαση που 

πραγματοποίησε ο Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων Δρ. 

Ζαχαρίας Ζαχαρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου σε βρέφος, 5 μηνών, που είχε συγγενές μεγάκολο. 

Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, 

στη Β΄ Παιδοχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου 

Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού».  

 

Ο μικρός ασθενής εμφάνιζε συγγενές μεγάκολο (νόσος του Hirschsprung) , μία συγγενής πάθηση, κατά την 

οποία απουσιάζουν νευρικά κύτταρα στο τοίχωμα ενός μικρού ή μεγαλύτερου μέρους του παχέως 

εντέρου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία ή την αναστολή κενώσεων.  Σύμφωνα με τον Καθηγητή 

Ζαχαρίου, πρόκειται για μια πάθηση ιδιαίτερα σοβαρή και ασυμβίβαστη με τη ζωή αν δεν αντιμετωπιστεί 

ορθά τόσο ως προς τον χρόνο όσο και ως προς την χειρουργική τεχνική που εφαρμόζεται.  
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Η B’ Παιδιατρική Κλινική του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκάλεσε τον Δρ. 

Ζαχαρίου για να παράσχει εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες και να διενεργήσει την εν λόγω χειρουργική 

επέμβαση, αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία του στην χειρουργική αντιμετώπιση της εν λόγω 

πάθησης αλλά και τη δυνατότητά του να εφαρμόζει σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές σύμφωνα με τα 

νεότερα διεθνή πρωτόκολλα και οδηγίες. 

 

Η χειρουργική επέμβαση στο πεντάμηνο βρέφος στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Ο μικρός ασθενής έχει 

πλέον λάβει εξιτήριο, μετά από νοσηλεία τεσσάρων ημερών, σε άριστη κλινική κατάσταση και με τις 

καλύτερες προοπτικές για μια φυσιολογική ζωή. Σημειώνεται ότι προηγουμένως, σε παρόμοιες 

χειρουργικές επεμβάσεις τα παιδιά νοσηλεύονταν μέχρι και εβδομάδες στα νοσοκομεία. 

 

Ο Διευθυντής Β΄ Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΓΝΠΑ "Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού" και Πρόεδρος της 

Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων, Δρ. Αλέξανδρος Γ. Πασσαλίδης, σε ευχαριστήρια επιστολή του 

προς τον Καθηγητή Δρ. Ζαχαρία Ζαχαρίου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Επιθυμώ να εκφράσω  τις ευχαριστίες 

εμού προσωπικώς και όλου του προσωπικού της Β΄Παιδοχειρουργικής Κλινικής του ΓΝΠΑ "Παναγιώτης & 

Αγλαΐα Κυριακού", της οποίας έχω την τιμή ναπροΐσταμαι, για την προθυμία με την οποία δεχθήκατε να 

συνδράμετε αφιλοκερδώς με ενεργό συμμετοχή στο χειρουργείο του μικρού Ρ. άρρεν, ηλικίας 5 μηνών, ο 

οποίος πάσχει από συγγενές μεγάκολο. Η συμμετοχή σας στην επέμβαση (transanal endorectal pull-

through) θα ωφελήσει τα μέγιστα, τόσο τον ασθενή όσο και εμάς, γιατί θα έχουμε την  ευκαιρία να 

διδαχθούμε από την εμπειρία σας». 

 

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών  και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, τόνισε ότι η εθελοντική παροχή εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών από 

Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής σε περιστατικά που χρήζουν άμεσης και αντικειμενικής ανθρωπιστικής 

βοήθειας ανά τον κόσμο, τιμά τόσο το Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο και την ίδια την Ιατρική Σχολή.  «Το 

ακαδημαϊκό προσωπικό της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου συνθέτει ένα επιστημονικό 

δυναμικό υψηλής ποιότητας, με διεθνώς αναγνωρισμένες περγαμηνές και αδιαμφισβήτητες ικανότητες, με 

τεράστια εμπειρία και μεγάλη κοινωνική προσφορά σε Κύπρο, Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Θέλουμε να αναδείξουμε την ιατρική επιστήμη και τον ιατρό ως ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
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Κύπρου του αύριο. Το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή της χώρας 

μας», τόνισε ο Αντιπρύτανης.   

 

 

 

 

Φωτογραφία:  Οι Καθηγητές Χειρουργικής Παίδων, Δρ. 

Αλέξανδρος Πασσαλίδης, Πρόεδρος της Ελληνικής 

Εταιρίας Χειρουργών Παίδων και Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρίου 

με τη μητέρα του πεντάμηνου βρέφους, μετά από την 

χειρουργική επέμβαση που διενήργησε ο Καθηγητής 

Ζαχαρίου στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 

 

 

 

Τέλος ανακοίνωσης  

 


